
 

Rīgas Grāmatu svētki 2015 

PROGRAMMA 

 

 

23. oktobris 

12.00                                 Atklāšana 

                                   215. telpa 
13.00-14.00 „Arī rakstnieks ir cilvēks”. Šī Arnolda Auziņa mazā literatūras vēsture atklāj rakstnieku dzīves 

nenopietnos brīžus – literatūrā un sadzīvē, jokos un anekdotēs. „Dienas Grāmata” 

14.00-16.00 Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tapšana. Stāstīs galvenais redaktors Valters Ščerbinskis. 
Latvijas Nacionālā bibliotēka 

16.00  Tikšanās ar grāmatas "Pēdas" autoru Gunti Kalmi un grāmatas "Vecās Derības pravieši" 

līdzautori Lailu Čakari. Aicina Roberta Feldmaņa fonds 

24. oktobris 

Plkst. 215. auditorija Plkst.  304. auditorija 

12.00  ZEM RUDENS LIETUSSARGA. 
Izdevniecība "Liels un mazs" aicina 
iepazīties ar BIKIBUKA dzejas bilžu 
grāmatiņām Nr.67-72 un to 
māksliniekiem, piedalīties kukaiņu 
un ogu noteikšanas konkursos, 
sacensībā "Gāze pret Naftu" un 
BIKIBUKA darbnīcā. 

12.30  Apgādam  „Pētergailis” - 25. I daļa 

 Bērnu grāmatu maratons ar Zani Daudziņu. 
Zoodārza apmeklējums ar Juri Zvirgzdiņu un 
sāļo pankūku cepšana ar Māri Runguli 
Juris Zvirgzdiņš  “Lauvas rūciens” 
                            “Have a Nice Day” 
Māris Rungulis  “Sāļās pankūkas” 

13.30 Tikšanās ar jaunās celojumu sērijas 
autoriem: 
Mārtiņš Sils "Vēstules no Āfrikas" 
Harijs Sils "Aukstās upes". 
“Jumava” 
 

14.00 Apgādam  „Pētergailis” -25. II daļa 

Bērnu grāmatu maratons ar Zani Daudziņu. 
Inese Paklone kopā ar briesmīgo skolotāju 
Krāsni centīsies pārāk nešausmināt, bet no 
Romas ieradīsies peles un šinšilas jeb 
„Pagrīdes ieceļotāji” 
 Tons Telehens. “Skolotāja Krāsne “ 
Valentīna Paravāno, Valerio Tasara.”Pagrīdes 
ieceļotāji” 

15.00  ZINĀTNE, klasiskā filologa, 
tulkotāja Ābrama Feldhūna 100. 
dzimšanas dienai veltītā izdevuma 
Platons. Dialogi prezentācija 

15.30  Anatolija Danilāns. „Jaunas un vecas ziņas 
par ilgu un laimīgu dzīvošanu. Tikšanās ar 
autoru”. Aicina izdevniecība „Avots” 

16.30  Tikšanās ar latviešu romantiskā 
romāna „Putnu osta” autori Liliju 
Berzinsku . Dienas Grāmata 

  

25. oktobris 

12.00 Draugos ar mākslu. Jāņa Rozes apgads 

iepazīstina ar atraktīvo mākslas 

vēstures grāmatu sēriju par slaveniem 

12.30   Evas Mārtužas dzejas grāmatas 
„Nepiesavināma” prezentācija. Piedāvā 
apgāds „ID Rozītes” 



māksliniekiem, kā arī aicina bērnus 

radoši darboties, izmantojot populāru 

grāmatu ilustratoru idejas, kas 

apkopotas grāmatā “Draiskie 

radījumi”. Būs arī balvas un laimīgā 

stunda!  

13.30  Civilizāciju karš? Pirmais pasaules 
karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās.  
Zinātniska rakstu krājuma atvēršana. 
Piedalās autori un izdevuma veidotāji.  
Zinātne 

14.00 Tikšanās ar literatūrzinātnieku Ilgoni 
Bērsonu. Runāsim par Kārļa Skalbes Rakstu 7. 
sējumu un „segvārdu un segburtu” topošo 2. 
grāmatu. „Mansards”  

15.00 Ojāra Ulmaņa dzejoļu grāmatas 
“Pieskārieni” atvēršana. Muzikāli 
literārs pasākums. „Annele” 

15.30  Aicinām bērnus Iejusties grāmatu varoņu 
tēlos kopā ar 3. kursa topošajiem aktieriem 

 

Katru dienu notiek loterija un grāmatu maiņa. 

 


